
http://bd.camara.gov.br


USO DA IMAGEM PARA O

PROCESSAMENTO DE CHEQUES E

DOCUMENTOS NO SISTEMA BANCÁRIO

BRASILEIRO E O ATUAL QUADRO

LEGISLATIVO

CASSIANO LUIZ CRESPO ALVES NEGRÃO

Consultor Legislativo da Área VII

Sistema Financeiro, Direito Comercial, Econômico e Defesa do Consumidor

ABRIL/2009



© 2009 Câmara dos Deputados.

Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde
que citados o autor e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. São vedadas a venda, a
reprodução parcial e a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.

Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente a opinião
da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados
Praça 3 Poderes
Consultoria Legislativa
Anexo III - Térreo
Brasília - DF



Cassiano Luiz Crespo Alves Negrão 3

Uso da imagem para o processamento de cheques e outros documentos no sistema bancário brasileiro -
Nota Técnica

USO DA IMAGEM PARA O PROCESSAMENTO DE
CHEQUES E DOCUMENTOS NO SISTEMA BANCÁRIO

Indaga-se a esta Consultoria Legislativa sobre o uso da imagem no
processamento de cheques e outros documentos no sistema bancário brasileiro. O ilustre
parlamentar alude ao caráter oportuno, em momento de crise financeira global, da redução de
custos ensejada por tal medida e, ainda, menciona a existência de cronograma para efetiva
implementação do processamento digital no âmbito da Federação Brasileira de Bancos –
Febraban.

De início, importa contextualizar o cheque dentro do sistema de
pagamentos. Um sistema de pagamentos sólido e eficiente constitui requisito fundamental
para que o sistema financeiro – ambiente nuclear de qualquer economia – forneça
mecanismos de intermediação financeira aptos a preservar sua credibilidade e a promover a
circulação eficaz das riquezas, facilitando a formação de poupança e canalizando-a para a
geração de investimentos e, em conseqüência, ampliação do emprego e da renda.

Nessa linha, o desenvolvimento dos sistemas de pagamento tem
recebido destaque inconteste em diversos países com o objetivo principal de garantir um
aumento de sua eficiência econômica. Esse aumento da eficiência repousa na idéia da
modernização do sistema, o que significa, em regra, ampliar os mecanismos de garantia das
operações, gerenciar adequadamente os riscos inerentes ao sistema e reduzir os prazos de
transferências dos recursos e os custos das transações.

Segundo expõe o Banco Central do Brasil1, para atingir referida
modernização, um passo essencial consiste em promover o aumento da participação dos
instrumentos eletrônicos de pagamento, transformando-os em alternativas efetivas aos
instrumentos de papel. Além de oferecer menos riscos ao sistema, o pagamento eletrônico
representa entre 1/3 a 1/2 do custo de um pagamento em papel.

Apesar do significativo avanço na participação dos instrumentos
eletrônicos, o cheque – uma ordem de débito, em papel, do emitente para o banco onde ele
tem conta corrente para pagar determinada quantia, em dinheiro, ao beneficiário – persiste
como principal meio de pagamento de varejo no Brasil. Como ordem de pagamento em meio
físico, o cheque pressupõe a compensação, para o perfazimento da transferência de recursos
entre o banco sacado e o banco acolhedor.

A competência para regular o sistema de pagamentos em geral e da
compensação de cheques em especial compete, a teor da Lei n.º 4.595, de 1964, e da Lei n.º
10.214, de 2001, ao Banco Central do Brasil.

                                                          
1 BRASIL, Banco Central do.  Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil. Disponível no sítio
http://www.bcb.gov.br/htms/spb (acesso em 23.04.2009)
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No desempenho dessa competência, o Banco Central disciplinou a
Compe – Centralizadora de Compensação de Cheques e Outros Papéis, parte integrante do
sistema de liquidação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Ela é responsável pela
liquidação das obrigações interbancárias relacionadas principalmente com cheques,
documentos de crédito e bloquetos de cobrança.

Conforme esclarece Danilo Dias2:

“O sistema é composto por uma câmara nacional, quinze
câmaras regionais e dez câmaras locais. O Banco do Brasil S.A.,
operador da Compe, fornece o espaço físico e o apoio logístico
necessários ao seu funcionamento, seja para a troca física de
documentos, nas situações em que isso acontece, seja para a
compensação eletrônica de todas as obrigações.

Os cheques são sempre convertidos para registros eletrônicos.
No processo de conversão, a leitura dos dados é feita de forma
automática pelo método de reconhecimento de caracteres com tinta
magnética (Magnetic Ink Character Recognition, MICR).

No próprio dia do acolhimento, os participantes transmitem
para os centros de processamento da Compe os arquivos eletrônicos
contemplando os cheques acima do valor referencial. Estes cheques
são denominados ‘cheques acima’, e são fisicamente trocados nas
câmaras de compensação em sessão noturna realizada no mesmo dia.
Os cheques abaixo do valor referencial, denominados ‘cheques abaixo’,
são transmitidos para os centros de processamento na manhã do dia
seguinte, com troca física em sessão diurna realizada naquele dia

Em cada sessão de compensação, apura-se um resultado
multilateral único, de âmbito nacional, para cada participante.
Tomando-se como base a data de acolhimento do documento que dá
origem à obrigação, a liquidação interbancária na Compe é feita, por
intermédio do Sistema de Transferência de Reservas - STR, nas contas
Reservas Bancárias mantidas no Banco Central do Brasil, em D+1, ou
seja, no dia seguinte à data de acolhimento.

Nas contas dos clientes, tomando-se como data-base a de
acolhimento do documento, os lançamentos são normalmente feitos:�
i) a crédito (liberação efetiva dos recursos): no caso de ‘cheque acima’,
na noite de D+1; e no caso de ‘cheque abaixo’, na noite de D+2; ii) a
débito: no caso de ‘cheque acima’, ao final de D ;e no caso de ‘cheque
abaixo’.”

                                                          
2 DIAS, Danilo. Modelo para Representação Eletrônica de Cheques. Dissertação de Mestrado apresentada para o
Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, disponível no
sítio  http://image.unb.br/queiroz/papers/tese_danilo_cheques.pdf (acesso em 23.04.2009)
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Como se percebe, a compensação de cheques é um processo de alto

custo para o sistema financeiro face à necessidade de transporte, tratamento, troca,

microfilmagem, reprodução e guarda dos documentos físicos.

Feita a contextualização do cheque no sistema de pagamentos e
compreendido o modelo de compensação adotado no País, esclareça-se o processo de
digitalização de cheques aludido nesta solicitação.

A substituição do cheque em papel por uma imagem digital pode ser
utilizada basicamente em duas situações: nos procedimentos internos dos cheques de um
banco e na compensação de cheques. Na primeira situação, o banco digitaliza somente os
cheques utilizados por seus correntistas. Na segunda, hipótese a que se refere a presente
consulta, ocorreria o que se chama “truncagem”. O cheque em papel não completaria sua
tramitação integralmente, sendo, em determinado momento, permutado por sua imagem.
Nesse modelo, o banco onde o cheque foi depositado, chamado de banco acolhedor, envia,
em lugar dos cheques de papel as imagens digitalizadas dos cheques para a instituição onde
estão localizadas as contas, chamados de bancos sacados.

Releva destacar que a truncagem não altera a natureza jurídica do
cheque. Ela se opera apenas e tão-somente no campo da liquidação financeira, ou seja,  na
troca de recursos entre os bancos envolvidos. O cheque permanece uma ordem de
pagamento à vista consignada em um documento físico (cartular, de acordo com o direito
comercial) e não um instrumento de pagamento eletrônico. Em que pese a eficiência desse
modo de pagamento persista inferior, no âmbito do sistema de pagamentos, aos modos
eletrônicos, a truncagem parece ter o condão de mitigar sensivelmente muitas desvantagens
do cheque ao desburocratizar a sistemática de liquidação. Isso porque, dentre outros
benefícios: reduziria custos de fretes, de microfilmagem e de manutenção de estruturas;
eliminaria riscos de furtos e extravios; aprimoraria os processos, simplificando e
automatizando a compensação e possibilitando a conferência informatizada das assinaturas.

Nos últimos anos, a adoção de métodos de truncagem vem-se
disseminando, principalmente nos Estados Unidos – maior emissor mundial de cheques – e
na Europa.

No Brasil, desde 2002, com a edição, pelo Banco Central, da Circular
n.º 3.118 (art. 2º), os bancos estão autorizados a, mediante acordos bilaterais, utilizar
exclusivamente a truncagem na compensação de cheques, não havendo necessidade de troca
do cheque em papel na Compe.

Não obstante subsista permissão normativa para seu uso, a
truncagem ainda não se tornou realidade no sistema de compensação pátrio. Os elevados
investimentos exigidos, num primeiro momento, para a implementação do modelo e alguns
óbices técnicos certamente têm contribuído para atrasar a adoção plena da truncagem em
nosso sistema bancário. A Federação Brasileira de Bancos – Febraban, com a elaboração de
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um manual que padroniza os procedimentos a serem adotados e com a divulgação de um
cronograma para implementação da truncagem, tem atuado de modo decisivo para
concretizar a digitalização de cheques nos sistemas de compensação.

 Tendo em vista que – particularmente quanto à questão da
truncagem – existe suporte normativo idôneo, fundado na Lei, com status de lei
complementar, n.º 4.595, de 1964, na Lei n.º 10.214, de 2001, e nas normas infralegais delas
derivadas (Circulares do Banco Central), não vislumbramos, com a devida vênia, a edição de
novas medidas legislativas como mecanismo materialmente hábil para agilitar a
implementação do uso da imagem no processamento de cheques.

A propósito, em exercício meramente argumentativo, afigura-se que
um projeto de lei que versasse sob a compensação de cheques poderia, sob o ponto de vista
formal, enfrentar obstáculos jurídicos.

Isso porque, conforme exposto acima, a Lei n.º 4.595, de 1964 – que
outorga ao Conselho Monetário Nacional a competência normativa geral para versar sobre o
sistema financeiro nacional (art. 4º, VIII) e, ao Banco Central, a atribuição específica de
“regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis
especificamente” (art. 11, VI) – foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com a
estatura da lei complementar mencionada no seu art. 192. Diante disso, somente com a
regulamentação do sistema financeiro nacional, mediante a aprovação das leis
complementares previstas na atual redação do art. 192 da Constituição Federal, poderá o
Congresso Nacional modificar a estrutura do sistema e revogar, se assim entender
conveniente, a delegação das atribuições normativas ora conferidas ao Conselho Monetário
Nacional e ao Banco Central.

Vale acrescentar, ainda, que, nos termos dos arts. 61, § 1º, II e 84, VI,
da Constituição Federal, a iniciativa dessas normas, a admitir-se que alterarão o desenho
institucional de entidades integrantes da Administração Federal (CMN e Banco Central),
caberia privativamente ao Presidente da República.  Com efeito, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal tem-se firmado pela inconstitucionalidade de normas de iniciativa
parlamentar que remodelem as atribuições de órgão pertencente a estrutura administrativa do
Poder Executivo (ADI 3254-ES, 16.11.2005).

Por fim, no que tange às condições de validade da imagem face ao
documento original, pedimos licença para ponderar que o tema, sob a tônica da eficácia
normativa e da técnica legislativa, não parece demandar tratamento particular no campo do
sistema financeiro, mas tratamento universal dentro das leis civis, aplicáveis a todos os
documentos de modo indistinto e relacionados à força probatória das imagens digitais.
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